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 During my journey along the Mekong River, 

from its origin in the Tibetan Plateau to the Mekong 

Delta in Vietnam, I collected memories and met 

diverse people along the way. I understood the 

amazement and delicacy which has been created 

by nature, and given to people and other creatures 

along my 4,300 kilometer journey. It is incredible that 

cold water which rapidly flows through rocky mountains 

and snow-clad hills in the North will become a large 

river giving prosperity to all of life from Yunnan 

Province till the Mekong Delta in Vietnam.

 ตลอดก�รเดินท�งบนแม่น้ำ�โขง ต้ังแต่ท่ีร�บสูงใน

ธิเบต ซ่ึงเป็นจุดกำ�เนิดของแม่น้ำ�โขง จนถึงส�มเหล่ียม

ป�กแม่น้ำ�ในประเทศเวียดน�ม ผมได้เก็บเก่ียวคว�มทรง

จำ�และพบปะบุคคลม�กม�ยตลอดเส้นท�ง ได้เข้�ใจคว�ม

มหัศจรรย์ และ คว�มบรรจงประณีตท่ีธรรมช�ติได้สรรค์

สร้�งให้แก่มวลมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่ตลอดระยะ

ท�งสี่พันส�มร้อยกว่�กิโลเมตร ไม่น่�เชื่อว่�น้ำ�ที่เยือกเย็น

และไหลเช่ียวผ่�นโตรกหินและภูเข�หิมะท�งด้�นเหนือ 

จะกล�ยเป็นแม่น้ำ�ท่ีกว้�งใหญ่และให้ชีวิตท่ีอุดมสมบูรณ์

หล�กหล�ยได้อย่�งเหลือเช่ือในตอนใต้ต้ังแต่มณฑลยูนน�น

จนถึงป�กแม่น้ำ�ในประเทศเวียดน�ม
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 ทุกครั้งท่ีผมมองเห็นสีของแม่น้ำ�โขงท่ีเต็มไปด้วย

ดินตะกอนลุ่มน้ำ� (alluvium) ทำ�ให้ผมนึกถึงคว�มร่ำ�รวย

ท�งธรรมช�ติ ที่ระบบลุ่มน้ำ�ซับซ้อน ทั้งในตัวแม่น้ำ�ส�ย

ประธ�นและในแม่น้ำ�ส�ข� ที่ประท�นแก่ชุมชนและ

ช�วบ้�นตลอดเส้นท�ง แม่น้ำ�โขงรังสรรค์สัมพันธภ�พที่

งอกง�ม สร้�งสิ่งที่เรียกว่� Harmony อันเป็นทักษะใน

ก�รอยู่ร่วมอย่�งหล�กหล�ย ถ้อยทีถ้อยอ�ศัย สร้�งคว�ม

สวยง�มให้เกิดระหว่�งมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ต�มชื่อของ

สมุดภ�พนี้โดยแท้จริง

 สมุดภ�พ “แม่น้ำ�โขง สัมพันธภ�พแห่งชีวิต” 

(Mekong Harmony) บันทึก เรียบเรียง และ ถ่�ยทอด 

โดย คุณมนตรี จันท์วงศ์ ที่ผมนับถือและคุ้นเคยตั้งแต่เริ่ม

ทำ�ง�นเรื่องแม่น้ำ�โขงใหม่ ๆ เมื่อสัก 20 ปีที่แล้ว และ ทีม

ง�นกลุ่มเสรีภ�พแม่น้ำ�โขง ได้เชื้อเชิญให้เร�ก้�วย่�งไป

ยังคว�มหม�ยที่ตั้งอยู่ในบริบทของแม่น้ำ� ที่เป็นม�กกว่�

ลักษณะท�งภูมิศ�สตร์ ของบริเวณที่น้ำ�ไหลผ่�น 

 ภ�พแต่ละภ�พท่ีมองผ่�นแว่นขย�ยของนักสำ�รวจ 

นักวิจัย นักบันทึกคว�มเปลี่ยนแปลง และนักกิจกรรม 

ทำ�ให้เร�ได้สะท้อนคิดด้วยคว�มปิติและใจห�ยไปพร้อมกัน 

ทำ�ให้เร�ปิติ เพร�ะภ�พต่�ง ๆ ในสมุดภ�พนี้ ได้ทำ�ให้

เร�ได้ตระหนักถึงคุณค่�ท่ีแท้จริงของระบบนิเวศท่ีเก่ียว

ร้อยสรรพสัตว์ เป็นแหล่งกำ�เนิดของวัฒนธรรมและทักษะ

องค์คว�มรู้ในก�รอ�ศัยอยู่บนโลกใบน้ีในฐ�นะสม�ชิก

ร่วม แต่ก็ใจห�ย เพร�ะเร�รู้ว่�คว�มอุดมสมบูรณ์และ

คว�มมหัศจรรย์เหล่�น้ีกำ�ลังถูกทำ�ล�ยด้วยคว�มคิดของ

คนจำ�นวนน้อยท่ีมองชีวิตอย่�งแข็งกระด้�งและเห็นแก่ตัว 

มองทุกอย่�งเป็นเพียงเรื่องของก�รลงทุนและก�รสร้�งผล

กำ�ไร กำ�ร�บธรรมช�ติและทำ�ล�ยสันพันธภ�พแห่งชีวิต 

เพียงเพร�ะเข�และเธอเหล่�น้ันคิดว่�มันส�ม�รถสร้�ง

มูลค่�ท�งก�รเงินได้

 สมุดภ�พ “แม่โขง สัมพันธภ�พแห่งชีวิต” จึงเป็น

สิ่งที่ทำ�ให้เร� เมื่อเห็นแล้วเข้�ใจแล้ว ต้องเข้�ม�มีบทบ�ท 

ท่ีจะส่งเสียงและดำ�เนินก�รในทุกวิถีท�งท่ีจะทำ�ให้ก�ร

บันทึกหลักฐ�นที่ปร�กฎอยู่ในหนังสือเล่มนี้ มิใช่ก�ร

บันทึกถึงสิ่งที่เคยมีอยู่ หรือ สิ่งที่กำ�ลังจะเลือนห�ยไปกับ

ก�รพัฒน�ที่ผิดทิศผิดท�ง แต่เป็นหลักฐ�นด้�นภ�พ หรือ 

Visual Evidence ที่ยืนยันว่� เร� ในฐ�นะสม�ชิกของลุ่ม

น้ำ�โขง มีองค์คว�มรู้ มีสิทธิและอำ�น�จ ที่จะพิทักษ์รักษ�

สัมพันธภ�พแห่งชีวิตท่ีปร�กฎอยู่ในทุกซอกหลืบและมุม

น้อยใหญ่ของมห�นทีส�ยนี้ 

 Every time I saw the colour of the Mekong 

River which was full of alluvium, it reminded me of 

the richness of our nature as well as the complex 

wetlands of the Mekong River and its tributaries 

granted to local communities living along the river. 

It taught us about the harmonious relationship and 

interdependence between human beings and the 

environment, like the title of this photo book. 

 The photo book “The Mekong Harmony” is 

compiled and relayed by Mr. Montree Chantawong, 

the person that I respect and have been intimate 

with since I started working on the Mekong River 

issues, around 20 years ago. The Mekong Butterfly 

team invited us to learn the true meaning of the 

Mekong in multidimensional contexts. It beyonds 

the geographical location. 

 Each photo was filmed through the lens of 

the explorers, researchers and activists. These pho-

tos made me feel both delighted and depressed 

at the same time because they reminded me of 

the true value of the ecosystem which is the origin 

place of culture and community knowledge. On the 

other hand, I was frightened because I know that 

the prosperity and amazement has been destroyed 

by a handful of heedless and selfish people. Those 

who just think of investments and interests, and 

ignore the relation between human beings and 

nature.

 The Mekong Harmony will hopefully make 

us take more actions and raise our voices to 

protect the Mekong ecosystems. This book will 

not be just a record of things that once existed, 

or things that are about to be removed due to 

wrong developments. This is the visual evidence 

insisting that “we” as a Mekong member have 

knowledge, rights and power to protect all of life in 

this river.   

 Thanks to the working team for their dedication 

and the understanding of the true meaning of the 

Mekong. For me, this is much more important than 
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______________Preface_____________

 หนังสือภ�พถ่�ย “แม่น้ำ�โขง สัมพันธ์ภ�พแห่งชีวิต” 

(The Mekong Harmony) ส่วนหน่ึงเกิดจ�กคว�มต้องก�ร

ถ่�ยทอดภ�พอันสวยง�มของแม่น้ำ�โขง แม่น้ำ�ส�ยย�วท่ีไหล

ผ่�นน�น�ประเทศนับพันกิโลเมตร แต่ยังมีอีกส่วนหน่ึง ซ่ึง

เป็นส่วนสำ�คัญท่ีคงค้�งในใจพวกเร�ม�ย�วน�น แม้ตลอด

ก�รทำ�ง�นของพวกเร�จะมีช่วงเวล�ให้แทบหยุดห�ยใจเสมอ

เม่ืออยู่ท่�มกล�งก�รโอบล้อมของท้ังแม่น้ำ� ภูเข� หินผ� ท่ีรวม

เป็นทิวทัศน์และบรรย�ก�ศอันตรึงใจ แต่เม่ือเร�หยุดน่ิง และ

สังเกต กลับมีอีกหล�ยส่ิงท่ีดึงดูดเร�ย่ิงกว่�ทิวทัศน์ เร�ได้เห็น

มนุษย์และจังหวะก�รใช้ชีวิตของพวกเข� เร�ได้เห็นสีเขียวท่ี

ไล่เฉดต่�งกันไปของพุ่มไม้น้ำ� บ้�งมีดอกข�ว บ้�งมีผลแดงก่ำ�

พร�วท่ัวต้น เร�ได้ยินเสียงนกต่�งส�ยพันธ์ุร้องกระจ�ยไปท่ัว

คุ้งน้ำ�ท้ังไกลและใกล้ พร้อมเสียงกระพือปีกแยกย้�ยจ�กดอน

และแก่งย�มเรือห�ปล�แล่นผ่�น กล่ินดินตะกอนหล�กม�

พร้อมส�ยน้ำ� หรือห�กเร�เดินต�มช�วประมงไป จะได้กล่ิน

ปล�สดใหม่ท่ีด้ินกันอยู่เต็มข้อง และแม้เร�ไม่ได้อยู่เป็นพย�น

ของปร�กฏก�รณ์ตรงน้ัน แต่ส่ิงเหล่�น้ีก็เกิดข้ึนอยู่ทุกเม่ือ

 ขอขอบคุณทีมง�นในคว�มทุ่มเท และ คว�มเข้�ใจ

ในคว�มหม�ย ที่สำ�หรับผมแล้วถือว่�สำ�คัญกว่�ทุกตัวเลข

และทุกสถิติ แต่เป็นคว�มหม�ยในเชิงชีวิต อันเป็นที่ม�

ของผลง�นที่จะเป็นหมุดหม�ยสำ�คัญในก�รต่อสู้ เพื่อก�ร

รักษ�มรดกท�งธรรมช�ติและวัฒนธรรมในรูปแบบของ

ระบบคว�มสัมพันธ์ ในน�ม แม่น้ำ�โขง  

พิภพ พ�นิชภักดิ์ 

(ผู้ผลิตส�รคดีอิสระ/นักเดินท�งลุ่มน้ำ�โขง)

any numbers or statistics. This is a qualitative work 

that allows us to understand folkways. This photo 

book will become a benchmark for the fights to 

protect our natural and cultural heritages in the 

name of the Mekong River. 

Pipope Panitchpakdi 

(Documentary Filmmaker/ Mekong’s Traveller) 

 The Mekong Harmony began with our desire 

to show the beauty of the Mekong River, an in-

ternational river covering a distance of thousands 

kilometres. It has been in our minds for a long time. 

Embraced by the river, mountains and cliffs, the 

spectacular landscape always left us in awe. And 

as we listened and observed our nature, we saw 

human beings and their rhythms of life. We also 

saw different shades of greens of aquatic plants; 

some of them have white flowers, some have ruddy 

fruits. We heard birds chirping and their wings flap-

ping as the fishing boats run past. We could also 

smell sediments in the river water and the scent of 

fresh fish in creels. Although we might not always 

be witnessing the Mekong River natural phenome-

na, the seasonal change and its transition have 

been happening regularly and repeatedly. All of 
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 แม่น้ำ�โขง ได้หล่อเล้ียงชุมชนและระบบนิเวศท่ีมี

คว�มสัมพันธ์กัน เป็นประโยชน์ส�ธ�รณะท่ีพร้อมโอบรับ

ผู้ต้องก�รเข้�ไปเป็นส่วนหน่ึงของส�ยสัมพันธ์ในระบบ

นิเวศ ประโยชน์ส�ธ�รณะมีคว�มหม�ยกว้�งขว�ง ม�กกว่�

ประโยชน์ต่อมนุษย์ แต่รวมถึงประโยชน์ต่อส่ิงต่�ง ๆ ท่ีทำ�ให้

คว�มสัมพันธ์ของพืช สัตว์ ส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิต ดำ�เนิน

ไปอย่�งสมดุลและสมบูรณ์ และคว�มอุดมสมบูรณ์น้ันส่ง

ผลต่อเน่ืองม�ยังชุมชนลุ่มน้ำ�โขงกว่� 60 ล้�นคน ได้พ่ึงพ�

ม�หล�ยช่ัวคน แต่ก�รสร้�งเข่ือนก้ันแม่น้ำ�โขง ได้กำ�หนด

ประโยชน์ส�ธ�รณะใหม่ ท่ีมีขอบเขตคับแคบ ต้ืนเขิน ข�ด

เมตต� เหลือเพียงประโยชน์แก่กลุ่มคนเพียงหยิบมือ ท่ีแปลง

สภ�พสรรพส่ิงให้กล�ยเป็นทรัพย�กรท่ีมีมูลค่�คิดคำ�นวนได้ 

และผันส�ยน้ำ�ให้เป็นต้นทุนเพียงเพ่ือรับใช้อุดมก�รณ์เฉพ�ะ

กลุ่ม ทุก ๆ สต�งค์ของดอกเบ้ียท่ีผันไปสู่คว�มม่ังค่ังของหุ้น

ในตล�ดหลักทรัพย์ จึงหม�ยถึงก�รล่มสล�ยของระบบนิเวศ

ท่ีมีคุณค่�ต่อส�ธ�รณะอย่�งไม่อ�จหวนคืนได้ 

 ก�รร้อยเรียงภ�พในหนังสือภ�พถ่�ย “แม่น้ำ�โขง 

สัมพันธภ�พแห่งชีวิต” (The Mekong Harmony) นอกจ�ก

จะแสดงภ�พคว�มสัมพันธ์ของระบบนิเวศแม่น้ำ�โขง ผ่�น

ช่วงเวล�หลักในรอบปี ท้ัง ฤดูน้ำ�หล�ก ฤดูแล้ง และช่วง

เช่ือวันเป็นปกติธรรมด� ผันเปล่ียนและเวียนซ้ำ�ต�มฤดูก�ล

เหมือนท่ีได้ดำ�เนินม�ตลอดก่อนหน้�น้ีเน่ินน�น เป็นข่�ยใย

ชีวิตท่ีล้วนประส�นสอดคล้องโดยไม่อ�จแยกข�ดจ�กกันได้ 

คงเป็นธรรมช�ติของสรรพส่ิงท่ีต้องหมุนไปด้วยก�รพ่ึงพ�และ

เก้ือกูล เพร�ะสมดุลของธรรมช�ติน้ันเกิดข้ึนไม่ได้จ�กก�ร

ครอบครองกันและกัน ไม่มีส่ิงใดถือตนเป็นเจ้�ของส่ิงอ่ืนได้

 หนังสือภ�พเล่มน้ีจึงหวังพ�ผู้อ่�นไปเฝ้�มองก�ร

สนทน�ของธรรมช�ติร่วมกับเร� ผ่�นภ�พถ่�ยท้ังส่ิงมีชีวิต

และส่ิงไม่มีชีวิต ซ่ึงมีวิถีของตัวเองต่�งกันไปในแต่ละฤดูก�ล 

ท้ังฤดูแล้ง ฤดูน้ำ�หล�ก และช่วงเวล�เปล่ียนผ่�น คัดเลือก

และร้อยเรียงจ�กภ�พถ่�ยท่ีสะสมไว้ปีแล้วปีเล่� และก�ร

ย้อนดูภ�พถ่�ยเหล่�น้ีเองท่ีสร้�งคว�มรู้สึกอันหนักหน่วง

หล�กหล�ยอยู่ภ�ยใน จ�กท้ังภ�พท่ีสร้�งแรงบันด�ลใจแก่

เร�เพ่ือศึกษ�ส่ิงน้ันเพ่ิมเติม ท้ังภ�พท่ีพ�เร�อ่ิมเอมเม่ือนึกถึง

ช่วงเวล�อันสวยง�ม และหล�ยภ�พท่ีพ�เร�จมกับคว�มรู้สึก

เศร้�อย่�งอธิบ�ยได้ย�ก เม่ือส่ิงท่ีอยู่ในภ�พน้ันได้สูญห�ย 

ถูกทำ�ล�ย และเปล่ียนแปลงไปแล้วอย่�งถ�วร เร�คงทำ�ใจ

ได้ง่�ยข้ึนห�กก�รส�บสูญน้ันม�จ�กผลพวงของเหตุก�รณ์

ท�งธรรมช�ติ แต่ท่ีเกิดข้ึนคือ ท้ังเก�ะแก่ง นก ปล� ชุมชน 

วิถีชีวิตของผู้คน  ฯลฯ ได้ถูกประเมินค่�ให้ต่ำ�จนส�ม�รถถูก

แทนท่ีได้ด้วยเข่ือนไฟฟ้�พลังน้ำ�

life are living interdependently in order to keep the 

balance in nature. No one can possess nature.  

 This photo book will hopefully take readers to 

look at nature through photos of living and nonliving 

things which have their own ways of life changing 

from the dry season to the flood season, including the 

seasonal transition period. Looking at these photos re-

minded us of many feelings and inspired us to learn 

more about those in the photos. Some photos made 

us feel delighted, but some reminded us to feel too 

desolate. Because those environments are now lost, 

destroyed or permanently changed. The value of 

reef which are the places for birds and fish as well as 

local communities and their folkways are too low. It 

can be replaced by hydropower dams.     

 The Mekong River nourishes its communities 

and ecosystem to live harmoniously, and we call 

this “public interest”, having a broad meaning. It 

includes the benefits for both living and nonliving 

things, plants, and animals to live together peacefully 

in this ecosystem. Over 60 million people in Mekong 

communities have been depending on the fertility 

of nature. However, the Mekong dams redefined 

the meaning of public purpose which is narrow and 

lacks inclusiveness. It gives the profits to a handful 

of investors who can turn the value of natural resources 

into money, and serves only a specific ideology. 

Every single money of the interests that turns into the 

wealth in the stock market means to the damage of 

the Mekong ecosystems which cannot turn back. 

 All the photos in “The Mekong Harmony” show 

the relation between living and nonliving things which 

have their own ways of life changing from the dry 

season to the flood season, including the seasonal 

transition period, as mentioned above. In addition, 

in the last chapter, we contributed to photos under 

the theme of “in remembrance of the Mekong” 

showing all of life, sceneries, plants, animals, and 

communities which disappeared and could not 

turn back due to the construction of the Xayaburi 

and Don Sahong dams. We hope that this will remind 
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_____________วัฏจักรชีวิต_____________

รอยต่อของฤดู ดังท่ีได้กล่�วไปแล้ว เร�ยังมีบทสุดท้�ยท่ีขอ

อุทิศและให้พ้ืนท่ีแก่ภ�พ “ในคว�มทรงจำ�” ของแม่น้ำ�โขง 

ภ�พถ่�ยของสรรพชีวิต ภูมิประเทศ พืชพรรณ สัตว์ และ

ชุมชน ที่ล้วนล่มสล�ยไม่อ�จหวนคืนจ�กก�รสร้�งเขื่อน

ไซยะบุรีและเข่ือนดอนสะโฮง เพ่ือหวังสร้�งคว�มทรงจำ�ร่วม

กันว่� พ้ืนท่ีใต้ฐ�นเข่ือนในปัจจุบันน้ีได้ฝังกลบห้วงเวล�ท่ีเคย

มีรอยย้ิมและเสียงหัวเร�ะของผู้คน เคล้�ไปกับเสียงนกต่�ง

ส�ยพันธ์ุร้องกระจ�ยไปท่ัวคุ้งน้ำ�ท้ังไกลและใกล้ พร้อมเสียง

กระพือปีกแยกย้�ยย�มเรือห�ปล�แล่นผ่�น ท่�มกล�งสีเขียว

ท่ีไล่เฉดต่�งกันไปของพุ่มไม้น้ำ� บ้�งมีดอกข�ว บ้�งมีผลแดง

ก่ำ�พร�วท่ัวต้น และเม่ือเร�จินตน�ก�รว่�เดินต�มช�วประมง

ไป จะได้กล่ินปล�สดใหม่ท่ีด้ินกันอยู่เต็มข้อง... 

 ...และเพ่ือสร้�งคว�มเข้�ใจร่วมกันว่� แม่น้ำ�โขงต้อง

ไม่มีเข่ือนอีก

 ขอขอบคุณมูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ (Heinrich Boll 

Foundation) ในก�รสนับสนุนก�รทำ�ง�นและก�รจัดพิมพ์

สมุดภ�พเล่มน้ี 

กลุ่มเสรีภ�พแม่น้ำ�โขง

15 พฤศจิก�ยน 2564

all of us that the areas under the dams used to be 

full of smiles and laughter together with the sound of 

birds dispersing at every bend of the river, including 

the sounds when they were flapping when fishing 

boats were running past in front of them. Among 

different shades of greens of aquatic plants with 

some white flowers or ruddy fruits, we can imagine 

that when we walk behind fish farmers, we will smell 

the scent of fresh fish in creels.

 ...And we expect to build a collective under-

standing that there will be no more dams on the 

Mekong River. 

 We would like to thank the Heinrich Boll 

Foundation for all the support for this book project. 

The Mekong Butterfly

15 November 2021 
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ฤดูน้ำ�หล�ก

 แม่น้ำ�โขงเข้�สู่ฤดูน้ำ�หล�กในช่วงมรสุมประจำ�ปี ร�วเดือนพฤษภ�คม-เดือนตุล�คม น้ำ�จ�กต้นน้ำ�และลำ�น้ำ�

ส�ข�ท่ีอุ้มน้ำ�ฝนไว้จะไหลหล�กม�รวมกันท่ีแม่น้ำ�โขงส�ยใหญ่ พัดพ�ดินตะกอน แร่ธ�ตุ และเมล็ดพันธ์ุท่ีรอก�รหย่ังร�ก 

ให้ไหลต�มน้ำ�เชี่ยวเพื่อไปเติมเต็มคว�มอุดมสมบูรณ์ยังผืนดินแห่งอื่น และเปิดโอก�สให้ปล�จ�กแม่น้ำ�โขงว่�ยทวนฝ่�

กระแสน้ำ�เข้�สู่ลำ�น้ำ�ส�ข�ต่�ง ๆ เพื่อผสมพันธุ์และว�งไข่ ช่วงเวล�นี้ของแม่น้ำ�โขง จึงชุ่มฉ่ำ�ตลอดฤดูก�ลด้วยน้ำ�จ�ก

ฟ้� น้ำ�จ�กดิน และเสียงกระแสน้ำ�กระทบแก่งหินได้กล�ยเป็นตัวแทนชีพจรของสรรพชีวิตที่รอก�รถือกำ�เนิดใหม่

Wet season  

 the Mekong River enters the wet season during the annual monsoon around May-October. 

Water from the upstream and tributaries carrying rainwater converges into the great Mekong River. 

Sediments, minerals and seeds waiting to take root are carried along the rapid to fulfill the fertility of 

other lands, the Mekong fishes are also allowed to swim upstream into various tributaries to breed and 

spawn. During this time, the Mekong is thus soaked throughout the season with water from the sky and 

from the soil, the sound of the stream hitting the rapids has represented the pulse of life awaiting rebirth.    
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ฤดูแล้ง

 แม่น้ำ�โขงเข้�สู่ฤดูแล้งร�วเดือนพฤศจิก�ยน-เดือนเมษ�ยน เมื่อฝนเม็ดสุดท้�ยล�ไป น้ำ�โขงจึงลดระดับลงจนเผย

ให้เห็นแนวล�ดของตลิ่ง ห�ดทร�ย แก่งหิน ดอนกล�งแม่น้ำ� รวมทั้งพืชพรรณต่�ง ๆ ได้เวล�ผลิดอกออกผลหลังจ�ก

พักฟื้นม�น�นหล�ยเดือนอีกครั้ง และนอกจ�กเจ้�บ้�นแล้ว ยังมีแขกผู้ม�เยือน เช่นเหล่�นกอพยพที่เข้�ม�จับจองห�ด

ทร�ยและแก่งหินเพื่อทำ�รัง ว�งไข่ ชุมชนตลอดแนวแม่น้ำ�โขงก็ได้เวล�ทำ�เกษตรริมตลิ่ง เพ�ะหว่�นเมล็ดพันธุ์บนดิน

อันอุดม ล่องเรือออกไปห�ปล�กล�งแม่น้ำ� หรือเล�ะห�ที่ว�งกับดักต�มแนวช�ยฝั่ง ฤดูแล้งในแม่น้ำ�โขงจึงห่�งไกลจ�ก

คว�มแห้งแล้งเห่ียวเฉ� เพร�ะคึกคักไปด้วยกิจกรรมของหล�ยชีวิตท่ีเกิดข้ึนท่�มกล�งคว�มเขียวสดของกอไคร้และหว้�น้ำ�

Dry season

 the Mekong River reaches the dry season around November-April. When the last raindrop leaves, 

the Mekong then recedes and reveals the slope of the banks, sand beaches, rapids, islands in the middle 

of the river as well as various plants as it is time again to bloom after several months of recuperation. 

There are also migratory birds who come to inhabit sand beaches and rock rapids for nesting and laying 

eggs. It is also time for the communities to do riverbank farming on the fertile soil as well as sailing out to 

fish or searching for spots to place traps along the coast. The dry season in the Mekong River is thus far 

from drought and withering as it bustles with activities of many lives taking happening in the midst of the 

fresh green clumps of Krai (Willow-leaved water croton) and Wah-nam (Syzygium cumini).           
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ก�รผลัดเปลี่ยนฤดูก�ล

 คือก�รเปล่ียนแปลงของระดับน้ำ�และปริม�ณตะกอน เป็นสัญญ�ณหลักของรอยต่อระหว่�งฤดูก�ล บ่งบอกให้ส่ิงมี

ชีวิตต่�ง ๆ ในลุ่มน้ำ�โขง เตรียมตัวเปลี่ยนผ่�นจ�กสถ�นะหนึ่งไปอีกสถ�นะหนึ่งอย่�งสอดคล้องต้องกัน ช่วงรอยต่อของ

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งสรรพส่ิงน้ี เป็นวัฏจักรของส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิตในระบบนิเวศท่ีดำ�เนินต่อเน่ืองกันไปอย่�งสมดุล

จ�กคว�มอุดมสมบูรณ์ของส�ยน้ำ�โขง ท่ีชุมชนท้ังลุ่มน้ำ�พ่ึงพ�อ�ศัยม�หล�ยช่ัวอ�ยุคน

Transition of seasons

 Transition of seasons is the change of water level and sediment quantity. They are the main 

signs of the junction between seasons telling all living things in the Mekong River Basin to prepare 

for a coherent transition from one status to another. The connection of these being relationships is a 

cycle of livings and non-livings in the ecosystem that continues in equilibrium due to the abundance 

of the Mekong River on which the entire basin community has relied for generations.        

1514



____________ฤดนู้ำ�หล�ก_______1___________1_______Wet_Season__________

1716



 ฤดูน้ำ�หล�กของแม่น้ำ�โขง คือช่วงเดือนพฤษภ�คม-

ตุล�คม โดยเฉพ�ะเดือนสิงห�คมและกันย�ยนท่ีฝนตกม�ก

ท่ีสุด พ�ให้ปริม�ณน้ำ�และตะกอนจ�กลำ�น้ำ�ส�ข�ไหลลงม�

รวมกันจนแม่น้ำ�โขงเพ่ิมระดับข้ึนอย่�งรวดเร็ว เกิดเป็นส�ยน้ำ�

สีขุ่นแดงของตะกอนธ�ตุอ�ห�รท่ีอุดมสมบูรณ์

 กล่ินตะกอนใหม่ท่ีม�กับส�ยน้ำ�โขง กระตุ้นวัฎจักร

ก�รว่�ยอพยพทวนกระแสน้ำ�ของปล�จำ�นวนมห�ศ�ล เพ่ือ

ห�สถ�นท่ีผสมพันธ์ุและว�งไข่ ขณะเดียวกันน้ำ�โขงจะท่วม

เหล่�วัชพืชท่ีข้ึนอยู่ต�มริมน้ำ�ในฤดูแล้งให้ต�ยไป เปิดท�งให้

ตะกอนแร่ธ�ตท่ีถูกพัดพ�ม�ทับถมสร้�งคว�มอุดมสมบูรณ์

แก่ดินริมตล่ิง ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของชุมชนริมฝ่ังโขง 

และระดับน้ำ�ท่ีท่วมบริิเวณเก�ะ แก่ง ห�ด หรือคันดินต่�ง ๆ 

ย�วน�นหล�ยเดือนน้ีเอง จะช่วยให้พรรณไม้น้ำ�ท่ีอ�ศัยอยู่

ในบริเวณเหล่�น้ันเข้�สู่ภ�วะพักฟ้ืนใต้น้ำ� หลังจ�กผลิดอก

ออกดอกผลม�ตลอดฤดูแล้ง

 ในพ้ืนท่ีลุ่มต่ำ�ของลำ�น้ำ�ส�ข� น้ำ�ในแม่น้ำ�โขงจะไหล

ย้อนกลับเข้�ไปต�มลำ�น้ำ�เป็นระยะท�งนับร้อยกิโลเมตร เกิด

เป็นพ้ืนท่ีชุ่มน้ำ�ขน�ดใหญ่เหม�ะสมต่อวิถีชีวิตของปล�จ�ก

แม่น้ำ�โขง ไห้ได้เข้�ม�อ�ศัยผสมพันธ์ุ, ว�งไข่ และเป็นแหล่ง

อนุบ�ลปล�วัยอ่อนตลอดฤดูก�ล

 The Mekong’s wet season is during the 
months of May-October. The amount of water and 
sediment from the tributaries flow into the Mekong 
and quickly rise its level changing water to the 
muddy red color of the rich nutrient sediment. 
 The smell of new sediment in the Mekong 
River provokes the upstream migration cycle of 
huge amount of fish into finding breeding and 
spawning sites. At the same time, the Mekong 
will let the flowing sediment create fertile soil 
along the bank which is an agricultural area of 
the Mekong riparian communities. And this water 
level flooding various islands, rapids, beaches 
or sand bars for several months will help aquatic 
plants living in those areas to recuperate under 
water after blooming throughout the dry season.        
 In the tributaries’ lowland areas, water 
from the Mekong River flows back into courses 
for hundreds of kilometers creating an enormous 
wetland appropriate for the Mekong fishes’ way of 
life as a place for breeding, spawning and juvenile 
fish nursery throughout the season.      
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 ระดับน้ำ�ในแต่ละฤดู และสภ�พภูมิประเทศที่แตกต่�งกันตลอดแนวแม่น้ำ�โขง ได้ก่อเกิดระบบนิเวศย่อยอันหล�ก

หล�ย บ�งส่วนของแม่น้ำ�โขงที่เป็นผ�หินสูง เมื่อน้ำ�ท่วมถึงจนเหลือเพียงชะง่อนหิน ปล�บ�งส�ยพันธุ์จะใช้สัณฐ�นอัน

โค้งเว้�ของแนวหน้�ผ�นั้นเป็นที่พักหลบกระแสน้ำ�เชี่ยว ก�รรับรู้ถึงพฤติกรรมนี้ของปล�ล้วนม�จ�กก�รสังเกตและแฝง

ฝังตัวเป็นส่วนหนึ่งในนิเวศของช�วประมง ทำ�ให้เกิด “ซ้อน” เครื่องมือจับปล�ที่ผ่�นก�รดัดแปลง ปรับปรุง จนเหม�ะ

สมและส่งต่อภูมิปัญญ�เหล่�นั้นม�ยังลูกหล�น 

 ไม้ไผ่สองลำ�นำ�ม�ขัดกัน ปล�ยด้�นหนึ่งถ่�งกว้�งแล้วติดต�ข่�ยไว้ เมื่อถึงฤดูน้ำ�หล�ก ช�วประมงจะยืนบน

ชะง่อนผ� แล้วตักช้อนปล�ที่เข้�ม�หลบน้ำ�เชี่ยว เช่นเดียวกับเครื่องมือประมงแบบอื่นในแม่น้ำ�โขงที่ล้วนกำ�เนิดจ�ก

คว�มต่่�งของนิเวศ, ระดับน้ำ�, ช่วงเวล� ไปจนถึงก�รหวังผลว่�เร�อย�กได้ “ปล�อะไร และขน�ดเท่�ใด” กลับบ้�น

 Water level in each season and different types of landscapes along the Mekong River have 

formed a variety of sub-ecosystems. Some parts of the Mekong are high rock cliffs, when only the over-

hanging rocks are left after the floodwater, some species of fish use a concave shape of the cliffs as a 

shelter from strong currents. The perception of this fish behavior entirely comes from an observation and 

embedding as a part of the fishermen’s community creating “Chon” (mobile push net), a fishing gear 

that has been properly modified, adjusted and passed on such wisdom to later generation.     

 Two bamboo poles placed against each other with one pole stretching out and attaching the 

net, when the wet season comes, fishermen stand on the overhanging rocks and catch fishes that get 

in to escape the strong rapids. Like other fishing gears used in the Mekong River, they all were created 

from the diversity of ecosystems, water levels, time periods as well as the expectation of “what fish and 

what size” we want to bring home.   
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 สีน้ำ�ต�ลแดงของแม่น้ำ�โขง คือ ตะกอนท่ีอุดมไปด้วยธ�ตุอ�ห�รต่อสัตว์น้ำ�น�น�ชนิด 

และเพิ่มคว�มอุดมสมบูรณ์ให้แก่พื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีน้ำ�โขงได้หล�กท่วมถึงตลอดแนวไป

จนถึงส�มเหลี่ยมป�กแม่น้ำ� น้ำ�โขงที่เอ่อท้นเข้�ไปในพื้นที่รับน้ำ�ช่วงฤดูน้ำ�หล�กจึงไม่ใช่

อุทกภัย แต่เป็นวัฏจักรที่สำ�คัญของก�รหมุนเวียนธ�ตุอ�ห�รในลุ่มน้ำ�โขง และทุกสรรพ

ชีวิตรวมท้ังมนุษย์ได้โอบรับคว�มเป็นไปแห่งฤดูก�ลเช่นน้ีไว้ได้อย่�งสอดคล้องต้องกัน

กับวิถีชีวิตของตนเองม�อย่�งช้�น�น 

 The reddish-brown color of the Mekong River is sediment rich in 

nutrients for various aquatic animals, it also adds fertility to the agricultural 

areas where the Mekong overflows all the way to the delta. The Mekong 

water overflowing into the catchment areas during the wet season is 

therefore not a flood, but an important cycle of nutrient circulation within the 

Mekong Basin. And all living beings, including humans, have long embraced 

this seasonal alteration in harmony with their own ways of life.        
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 The Mekong River has blended into the 

people’s lives in terms of livelihood, not only 

fishery or agriculture, it is also an area for trading 

and exchanging goods amongst communities. 

A waterway trading route system is a blood 

vessel connecting the population in the 

sub-region, circulating income and creating 

wealth for millions of people.    

 In addition to trading, the Mekong River 

also binds and is part of the faith of the Buddhist 

communities along the Mekong in Thailand. 

The End of the Buddhist Lent Day is a sign of 

the end of the rainy season, local Buddhists 

will worship the Buddha’s footprints with the 

illuminated boat procession. This form of tradition 

can be found in both Laos and Cambodia.          

 แม่น้ำ�โขงได้ผส�นเป็นส่วนเดียวกันกับวิถีชีวิต

ของประช�ชนทั้งในมิติของก�รดำ�รงชีพ ไม่เฉพ�ะ

เพียงก�รประมง หรือก�รเกษตรเท่�นั้น แต่ยังรวมถึง 

ก�รเป็นพ้ืนท่ีซื้อข�ยแลกเปลี่ยนสินค้�ระหว่�งชุมชน 

ระบบเส้นท�งก�รค้�ท�งน้ำ�ท่ีโยงใยกันเป็นเส้นเลือด

เชื่อมต่อระหว่�งผู้คนในอนุภูมิภ�ค หมุนเวียนร�ยได้

และสร้�งคว�มมั่งคั่งในก�รดำ�รงชีวิตแก่ผู้คนนับล้�น

 และนอกจ�กก�รค้� แม่น้ำ�โขงยังยึดโยงและ

เป็นส่วนหน่ึงกับคว�มศรัทธ�ของชุมชนริมน้ำ�โขง

ประเทศไทยที่นับถือศ�สน�พุทธ วันออกพรรษ�คือ

สัญญ�ณของก�รสิ้นสุดฤดูฝน ช�วพุทธในพื้นที่จะ

บูช�รอยพระบ�ทพระพุทธเจ้�ด้วยประเพณีก�รไหล

เรือไฟ ซึ่งรูปแบบประเพณีก�รไหลเรือไฟนี้พบได้ทั้งใน

ล�ว และกัมพูช� 
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 ฤดูแล้งของลุ่มน้ำ�โขง ครอบคลุมช่วงฤดูหน�วและฤดู

ร้อน ต้ังแต่เดือนพฤศจิก�ยนไปจนถึงเดือนพฤษภ�คม ชีวิตของ

แม่น้ำ�โขงได้เร่ิมต้นในวงรอบใหม่อีกคร้ังเม่ือน้ำ�โขงเร่ิมลดระดับ

 พืชพรรณไม้น้ำ�น�น�ชนิดท่ีผ่�นก�รพักตัวระหว่�งน้ำ�

ท่วมหล�กเร่ิมแตกยอดแตกใบใหม่อีกคร้ัง และก�รผลิดอกออก

ผลก็ติดต�มม� เพ่ือสร้�งเมล็ดพันธ์ุส่งต่อไปยังฤดูก�ลถัดไป 

 ฤดูแล้งน้ีเกิดภูมิทัศน์ใหม่ เป็นระบบนิเวศย่อยท่ีมีช่ือ

เรียกในภ�ษ�ท้องถ่ินแตกต่�งกันไป เช่น บุ่ง, โบก, ก้อน, แก่ง, 

คัน, ถ้ำ�, เวิน, หนอง, ห�ดหิน, ห�ดทร�ย, คก, ล�นหิน ระบบ

นิเวศย่อยเหล่�น้ี ไม่เพียงเป็นถ่ินท่ีอยู่ของพืชพรรณไม้น้ำ�

น�น�ชนิดเท่�น้ัน ยังเป็นแหล่งท่ีอยู่ของสัตว์อ่ืน อีกจำ�นวน

ม�ก เช่น กลุ่มนกอพยพและนกประจำ�ถ่ิน ได้ใช้พ้ืนท่ีดอน

หรือห�ดเป็นพ้ืนท่ีว�งไข่, แมลงอีกจำ�นวนม�ก ท่ีเติบโตคู่ไป

กับก�รผลิใบใหม่ของต้นไม้ และยังเป็นแหล่งท่ีอยู่อ�ศัยของ

ปล�แม่น้ำ�โขง

 ชีวิตของชุมชนริมฝั่งแม่น้ำ�ก็ได้เริ่มต้นข้ึนในช่วงฤดู

นี้เอง เช่น ก�รเกษตรริมฝั่งแม่น้ำ�โขงที่อ�ศัยตะกอนส�ร

อ�ห�รจ�กฤดูฝนและคึกคักไปตลอดจนกว่�ฤดูน้ำ�หล�กจะ

ม�เยือนอีกครั้ง

 The dry season of the Mekong Basin covers 
winter and summer from November to May, life of 
the Mekong River repeats a new cycle when the 
river starts to recede. Many aquatic plants that 
have been dormant during the floods begin to 
sprout again, followed by flowering and fruiting 
to create seeds which will be passed on to the 
next season.
 This dry season brings new landscapes in 
forms of sub-ecosystems having different names in 
local language such as Bung, Bok, Kon, Keng, Khan, 
Woen, Nhong, Haad Sai. These sub-ecosystems are 
the habitats not only of  numerous aquatic plants, 
also of many other animals like migratory as well as 
endemic birds that use Don or Haad as a spawning 
ground, lots of insects that grow along with new 
leaves of trees and they additionally provide 
habitats for the Mekong fishes.
 The life of the riverine communities also 
begins during this season, for example, the Me-
kong riverbank cultivation that relies on nutrient 
sediments from the rainy season and will stay 
active until the flood season returns.    
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 ร่อยรอยคว�มสัมพันธ์ของโลกใต้น้ำ�ย�ม

น้ำ�โขงหล�ก ปร�กฏเด่นชัดเมื่อน้ำ�โขงลดลง เผย

เป็นร่องรอยของป�กปล�ที่ม�ดูดกินส�หร่�ยซึ่ง

เกิดต�มโขดหินต่�ง ๆ รอยป�กปล�จึงปร�กฏ

เป็นวงดำ�กระจ�ยไปทั่วพื้นผิวของหินจนดู

แปลกต�

 Traces of the underwater world 

relationship flooded by the Mekong River 

evidently appear when the water recedes 

revealing the traces of fish mouths sucking 

algae on the rocks, fish mouth traces then 

appear as a black circle spreading across 

the rocky surfaces which looks strange.
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ภ�ยหลังน้ำ�โขงลดระดับ ปล�และสัตว์น้ำ�บ�งส่วนยังหลง

เหลืออยู่ในโบกและบุ่งที่มีน้ำ�เอ่อขัง ก�รห�ปล�ที่ติดค้�งใน

โบกหรือบุ่งขน�ดเล็กด้วยก�รใช้สวิง เครื่องมือง่�ย ๆ ที่ถือ

ติดตัวไปได้โดยลำ�พัง จึงเป็นวิถีของก�รห�ปล�และสัตว์

น้ำ�ตลอดช่วงฤดูแล้งของผู้คนเพื่อก�รบริโภคในครอบครัว

 After the Mekong water recedes, some 

fishes and aquatic livings remain in waterlogged 

Bok and Bung. Catching fishes stuck in a small Bok 

or Bung with hand net, a simple portable tool, is 

therefore people’s way of finding fishes and aquatic 

animals for family consumption throughout the dry 

season.     
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 ตุ้ม เป็นเครื่องมือห�ปล�ที่ใช้พื้นที่ี่ห�ดในแม่น้ำ�

โขง โดยใส่เหยื่อล่อ คือข้�วคลุกกับรำ�ไว้ภ�ยใน เพื่อล่อ

ให้ปล�เข้�ม�กิน 

 ระดับน้ำ�โขงท่ีผันผวนร�ยวันในฤดูแล้ง ส่งผลให้

ประสิทธิภ�พก�รดักปล�ด้วยตุ้มน้ีแทบจะห�ยไป และ

รวมถึงเคร่ืองมือประมงอ่ืน ๆ อีกหล�ยชนิด ท่ีไม่อ�จจับ

ปล�หรือสัตว์น้ำ�อ่ืนได้อีก เช่น เบ็ด, ต�ข่�ย, ลอบกุ้ง ฯลฯ

 Tum is a fishing gear used on the Mekong 

beach areas by putting rice mixed with bran as 

bait inside for entrapping fishes.

 Daily fluctuations of the Mekong River in 

the dry season result in the almost disappearance 

of the fishing efficiency with Tum as well as other 

types of fishing gear that are unable to catch 

fishes or other aquatic animals such as hooks, 

nets, Lob kung, etc.       
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 แหของช�วบ้�นท่ีแก่งกะเบ� อ.หว้�นใหญ่ จ.มุกด�ห�ร ช่วงเดือน

กุมภ�พันธ์ จะมีทั้งส�หร่�ยแม่น้ำ�โขงและไข่ปล�ไนติดม�ด้วยจำ�นวน

ม�ก ช�วบ้�นที่นี่จะแยกส�หร่�ยและไข่ปล�ออกจ�กแหแล้วนำ�ไปคืนสู่

แม่น้ำ�โขง เพื่อให้ไข่ปล�มีโอก�สได้ฟักเป็นตัวอ่อนเจริญเติบโตต่อไป 

 วิถีก�รทำ�ประมงที่งดง�มเช่นนี้ ม�จ�กคว�มเข้�ใจในระบบนิเวศ

ว่�ต้องพ่ึงพ�อ�ศัยกัน ก�รห�กินจ�กแม่น้ำ� จึงต้องรักษ�สมดุลของแม่น้ำ�

น้ันให้คงอยู่ต่อไป ช�วประมงจึงไม่ได้มีสถ�นะเป็น “ผู้ล�่” ท่ีหวังกอบโกย

ทรัพย�กรไว้เพียงฝ่�ยเดียวแต่อย่�งใด

 Catching fishes with cast nets in February by the villagers 
at Keng Kabao, Wan Yai district, Mukdahan province, their 
nets are packed with large amount of Mekong freshwater 
algae and common carp eggs. The villagers here will detach 
the algae and fish eggs from the nets, then return them to the 
Mekong River giving such eggs a chance to hatch and keep 
on growing.
 This beautiful way of fisheries came from an understanding 
that ecosystems are interdependent. Making a living from the 
river, the balance of the river must therefore be maintained. For 
that reason, fishermen do not have “hunters” status who seek to 
seize the resources only for their own sakes.    
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 คว�มอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศแบบป่�ชุ่มน้ำ�ท่ี

ใหญ่ที่สุดของลุ่มน้ำ�โขง ในเขตจังหวัดสตุงเตร็ง ท�งภ�ค

เหนือของประเทศกัมพูช� ติดกับสี่พันดอนของสปป.ล�ว 

เป็นพื้นท่ีสำ�คัญแห่งหน่ึงท่ีปล�จ�กโตนเลส�ปอพยพข้ึนม�

ผสมพันธุ์ว�งไข่และเจริญเติบโตในป่�ชุ่มน้ำ� ตลอดระยะ

เวล� 3-4 เดือน และทิ้งคว�มอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ปล�

และสัตว์น้ำ�น�น�ชนิดให้เป็นที่ประจักษ์ในช่วงฤดูแล้ง

 ตล�ดในเมืองสตุงเตร็งมีปล�หล�กหล�ยชนิดจ�ก

แม่น้ำ�โขงและลำ�น้ำ�ส�ข� ท่ีถูกนำ�ม�ว�งข�ยเป็นจำ�นวนม�ก

ทุกวันในช่วงฤดูแล้ง และส่งข�ยต่อไปยังเมืองอ่ืนของกัมพูช� 

  The prosperity of the Mekong biggest wetland 

is in Steung Treng Province, Cambodia, next to the 

Si Phan Don (4,000 islands) of Lao PDR. Fish migrate 

from the Tonle Sap to the wetlands in order to breed, 

lay eggs, and grow up during the 3-4 month period. 

The diverse fish and aquatic animals in the dry 

season is evidence of this prosperity.    

 Many kinds of fish from the Mekong River 

and its tributaries are sold in markets in Steung 

Treng Province during the dry season. These fish 

are also delivered to other parts of Cambodia.
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 โตนเลส�ป ทะเลส�บน้ำ�จืดที่ใหญ่ที่สุดของลุ่มน้ำ�โขง มีระบบนิเวศ

ที่ผูกพันกับระดับน้ำ�โขงตลอดทั้งปี ในฤดูแล้งน้ำ�จ�กโตนเลส�ปจะไหลออก

สู่แม่น้ำ�โขง ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูช� และไหลลงสู่ป�กแม่น้ำ�โขงที่

ประเทศเวียดน�ม น้ำ�จ�กโตนเลส�ป คือส่วนสำ�คัญในก�รรักษ�สมดุลของ

น้ำ�จืดและน้ำ�เค็มบริเวณป�กแม่น้ำ�โขง

 ระดับที่ต่�งกันระหว่�งฤดูน้ำ�หล�กกับฤดูแล้งม�กกว่� 10 เมตร 

ทำ�ให้ช�วบ้�นมีวิถีก�รสร้�งบ้�นเรือนท้ังในรูปแบบของบ้�นไม้มีเส�เรือน

สูง และบ้�นที่เป็นเรือนแพ จ�กก�รสั่งสมคว�มรู้จนกล�ยเป็นวิถีก�รอยู่กับ

แม่น้ำ�ในทุกฤดูก�ล

 Tonle Sap is the largest lake in the Mekong River. Its eco-

system is connected with the water level of the Mekong that 

has been changing along the year. Tonle Sap’s freshwater is a 

necessary factory to balance between freshwater and saline 

water in the Mekong Delta. 

     The difference in water level during the flood season and 

the dry season is over ten meters. This shapes the architecture of 

villagers’ houses such as wooden houses standing on high pillars, 

and houseboats. These villagers have learned how to live with 

the water level that fluctuates along the year.
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 พืชพันธุ์ไม้ในฤดูแล้งของแม่น้ำ�โขงและลำ�น้ำ�

ส�ข� ต่�งเฝ้�รอช่วงเวล�ที่น้ำ�ลดผ่�นพ้นระยะเวล�ก�ร

พักตัว จ�กก�รได้ทำ�หน้�ที่ลดคว�มแรงของกระแสน้ำ� 

เป็นแหล่งอนุบ�ลปล�และสัตว์น้ำ�วัยอ่อนม�สู่ห้วงเวล�

ของก�รเจริญเติบโต ผลิดอก ออกผล แพร่พันธุ์ไปต�ม

ธรรมช�ติ เป็นวงจรที่สมบูรณ์ในรอบปี เช่น ไคร้น้ำ�, ไคร้

นุ่น, หว้�น้ำ�, พลับพลึงธ�รแม่น้ำ�โขง และพืชอื่น ๆ ที่ยัง

ต้องก�รก�รศึกษ�อีกเป็นจำ�นวนม�ก

 ใบ ดอก ผล ของพืชพันธุ์ไม้เหล่�นี้ ต่�งเป็นส่วน

หนึ่งในห่วงโซ่อ�ห�รที่ซับซ้อนของแมลง นก สัตว์บ�ง

ชนิด และบ�งชนิดเป็นอ�ห�รของชุมชน

 ก�รมีอยู่ของพืชพันธ์ุไม้ท้ังหมดน้ีไม่ได้ดำ�รงอยู่

อย่�งบังเอิญ แต่มีวิวัฒน�ก�รจ�กท้ังก�รคัดสรรต�ม

ธรรมช�ติ ร่วมกับก�รปรับตัวจนเหม�ะสมกับนิเวศเฉพ�ะ

เจ�ะจงเช่นน้ีได้ เพร�ะต่�งต้องเติบโตท่�มกล�งกระแสน้ำ�

โขงท่ีเช่ียวกร�กต้ังแต่แรกเกิด ทุกชนิดพันธ์ุจึงต่�งมีบทบ�ท

และสัมพันธ์กับท้ังส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิตต่�ง ๆ ในอ�ณ�

บริเวณของแม่น้ำ�โขง

 When the dry season arrives, plants, which 

used to be nursery places for young fish and 

aquatic animals in the river and its tributaries, are 

waiting for the water stream and water level to 

decline. When the water level drops, it will be the 

time for these plants; such as willow-leaved water 

crotons, willows, “Wah Nam”, and Mekong River 

crinum lilies etc., to thrive and bust out. There are 

still many plants needed to be researched.

     Leaves, flowers and fruits from these 

plants are a part of the food chain of insects, 

birds and some animal species. Some of these 

plants are food for villagers. 

     The existence of these plants is a result of 

natural selection together with their adaptation to 

the specific ecosystem. This is because they thrive 

and survive in the rapid tide of the Mekong River 

since birth. All of these plants play important roles 

that is relevant to living and nonliving things in 

the Mekong areas.
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SHADES OF GREEN
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 ห�ดทร�ย ห�ดหิน เนินดิน โขดหิน เก�ะแก่งใหญ่น้อยต่�ง ๆ ที่ปร�กฏตัวในฤดูแล้ง ไม่ได้เป็นสิ่งสวยง�มต�ม

ธรรมช�ติเท่�นั้น ห�กแต่มีคว�มสัมพันธ์กับก�รธำ�รงเผ่�พันธุ์ของนกน�น�ชนิด ที่ต้องอ�ศัยใช้พื้นที่เหล่�นี้เป็นที่ห�กิน 

ผสมพันธุ์ ว�งไข่ และเลี้ยงลูกวัยอ่อนจนกว่�จะแข็งแรงและบินได้ด้วยตัวเอง 

 Sand beaches, shingle beaches, molehills, rock piles, and various sizes of islands which usually 

emerge during the dry season are not only the beauty of nature but also important to the preservation 

of varied bird species. They need these natural landscapes to look for food, breed, lay eggs, and feed 

their infants until they become fully grown and able to fly. 
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 นกแต่ละชนิดมีสัญช�ตญ�ณของก�รห�รังว�งไข่

แตกต่�งกันไป แต่ทั้งหมดนี้กำ�ลังอยู่ในสภ�วะถูกคุกค�ม

ระดับเสี่ยงต่อก�รสูญพันธุ์ อันเนื่องม�จ�กคว�มแปรปรวน

ของระดับน้ำ�โขง ที่เกิดอย่�งต่อเนื่องม�กกว่� 10 ปี จ�ก

เขื่อนกั้นแม่น้ำ�โขงตั้งแต่ประเทศจีนลงม�จนถึงในสปป.ล�ว

 ปัจจุบันได้ท่วมพื้นที่ว�งไข่และลูกนกวัยอ่อน ไปเป็น

จำ�นวนม�ก เป็นก�รตัดวงจรก�รเจริญเติบโตเพื่อธำ�รงเผ่�

พันธุ์ในอน�คต จนประช�กรของนกแม่น้ำ�โขงหล�ยชนิดลด

ต่ำ�ลง และบ�งชนิดอยู่ในภ�วะวิกฤติ

 Each type of bird uses their own instinct to find 

a place for laying eggs. However, they are at risk of 

extinction because of the severe fluctuation of the 

Mekong’s water level which has been happening for 

over ten years caused by the Mekong dams in China 

and Lao PDR. 

     Nowadays, many bird spawn locations are 

flooded. As a result, it ends their growing circle to 

survive and increase their populations. The number 

of bird populations in the Mekong has declined. 

And some are in a critical situation.   
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 นกแอ่นห�งลวดมีถ่ินท่ีอยู่ต�มแหล่งน้ำ�

หรือแม่น้ำ�ขน�ดใหญ่ ส�ม�รถพบนกแอ่นห�ง

ลวดได้ตลอดแนวในแม่น้ำ�โขงของประเทศไทย

 เช่น บริเวณคันส่องใหญ่ จ.อำ�น�จเจริญ 

พ.ศ. 2564 ท่ีพบฝูงอ�ศัยห�กินด้วยกันร�ว 20 

ตัว หรือท่ีริมฝ่ังโขงบ้�นสำ�โรง จ.อุบลร�ชธ�นี 

ซ่ึงนกแอ่นห�งลวดน้ีมักนำ�ดินโคลนจ�กแม่น้ำ�

ม�สร้�งรังอยู่ต�มริมฝ่ังและซอกของโขดหินใน

เก�ะแก่งกล�งแม่น้ำ�โขง

 นอกจ�กนี้ยังมีนกส�ยพันธุ์ต่�ง ๆ ทั้ง

ประจำ�ถิ่นและอพยพ ที่ม�อ�ศัยอยู่ในแม่น้ำ�

โขง เช่น นกแอ่นทุ่งเล็ก, นกหัวโตตัวเล็กข�

เหลือง, นกอุ้มบ�ตร, นกกระแตห�ด, นก

กระเต็นหัวดำ�, นกเหยี่ยวดำ�ใหญ่, นกเหยี่ยว

แดง, นกจับแมลงจุกดำ�, นกตีนเทียน, นก

ย�งโทนใหญ่, นกจ�บค�หัวส้ม, นกย�งกรอก

พันธุ์จีน, นกขมิ้นน้อยธรรมด�

 Wire-tailed swallows usually reside nearby large 

water sources or rivers. They can be found along the 

Mekong River passing through Thailand.

 For example, 20 wire-tailed swallows were 

found in the Kan Song Yai area of Amnat Charoen 

Province in 2021. Or along the Mekong riverside 

in Baan Samrong of Ubon Ratchathani Province, 

these birds usually brought mud from the river to 

build nests nearby the riverside, or islands in the 

Mekong river.

 Besides, other species of resident birds and 

migratory birds can be found along the Mekong 

River such as Small pratincoles, Little-ringed plovers, 

White wagtails, River lapwings, Black-capped king-

fishers, Black-eared kites, Brahminy kites, Black-naped 

monarchs, Black-winged stilts, Great egrets, Chest-

nut-headed bee-eaters, Chinese pond herons, and 

Common loras. 
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 แม่น้ำ�โขงในฤดูแล้งเป็นช่วงเวล�ผลิดอกออกผล

ของพรรณไม้ต่�ง ๆ เช่น ต้นหว้�น้ำ�, ต้นมะเดื่อ, ต้นหญ้� 

ท่ีดึงดูดท้ังนกและแมลงให้ม�ห�กินในบริเวณเดียวกัน 

นกจึงได้ประโยชน์จ�กทั้งลูกไม้ และแมลงที่เป็นหนึ่งใน

อ�ห�รสำ�คัญในเวล�เดียวกัน เช่น นกขมิ้นน้อยธรรมด�, 

นกกระเบื้องผ�, นกกินปลีแก้มสีทับทิม, นกปรอดสวน, 

นกยอดหญ้�สีดำ� ฯลฯ 

 นกกินปลีแก้มสีทับทิม และนกขมิ้นน้อยธรรมด� 

มีวิธีก�รเลือกกินหนอนท่ีม้วนใบไม้ห่อหุ้มตัวเองเพ่ือ

เตรียมเข้�ดักแด้ โดยใช้จงอยป�กเจ�ะใบไม้จนพบตัว

หนอนแล้วดึงออกม�กิน เนื่องจ�กหนอนในระยะนี้มีก�ร

สะสมอ�ห�รไว้ในตัวสูงที่สุด

 น้ำ�โขงท่ีลดระดับลงในฤดูแล้งต�มนิเวศย่อย

ต่�ง ๆ ก็เป็นแหล่งห�กินของนกที่กินปล�และสัตว์น้ำ�

เป็นอ�ห�ร เช่น นกย�งโทนใหญ่, นกก�น้ำ�ป�กย�ว, นก

เหยี่ยว, นกกระส�นวล, นกอ้�ยงั่ว ฯลฯ ที่จับจองพื้นที่ทั่ว

ห�ด และในบริเวณห�ดเลนยังมีไส้เดือน แมลงต่�ง ๆ ที่

อ�ศัยเลนเป็นที่อยู่ ซึ่งเป็นแหล่งอ�ห�รสำ�คัญของนกอุ้ม

บ�ตร, นกกระแตห�ด, นกกระแตหัวเท� ฯลฯ

 The Mekong River during the dry season is 
the blooming time for many plant species such 
as “Wah Nam”, Figs and Grasses which attracts 
diverse birds and insects to seek their livelihood in 
the same area. Thus, birds; for example, Common 
loras, Blue rock thrushes, Ruby-cheeked sunbirds, 
Streak-eared bulbuls, and Pied bushchat, can eat 
fruits and insects as their main food.  
     Ruby-cheeked sunbirds and Common 
loras choose to eat worms wrapped in a leaf 
before becoming a pupa by piercing leaves till 
they find worms inside. Then they bring it out and 
eat. Worms at the pupa stage have stored a 
maximum amount of food in their body.       
 The water level in the Mekong’s sub-eco-
systems decreasing during the dry season will be 
food sources for fish-eating birds such as Great 
egrets, Indian cormorants, Falcons, Grey herons, 
and Oriental darters etc. In addition, in mudflat 
areas, there will be earthworms and insects living 
in puddles. This is crucial food sources for White 
wagtails, River lapwings, and Grey-headed lap-
wings etc.
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 โลกผิวดินของแมลงตัวเล็ก ๆ บนห�ดหรือตลิ่ง

แม่น้ำ�โขง เช่น แมลงช้�ง, จิ้งหรีดดิน, แมลงภู่, ด้วงหนวด

ปมจุดเหลืองดำ� ฯลฯ ต่�งมุ่งลงม�เส�ะแสวงห�พื้นที่ทำ�รัง 

สร้�งอ�ณ�เขตเฉพ�ะตัว ถึงแม้ตลอดช่วงชีวิตจะไม่ได้อยู่

ในแม่น้ำ�โขงช่วงน้ำ�หล�ก แต่ช่วงชีวิตย�มฤดูแล้งก็ได้อ�ศัยผืน

ดิน ตล่ิง ผืนทร�ยน้ำ�โขง เป็นส่วนสำ�คัญของก�รดำ�รงเผ่�พันธ์ุ 

 Small insects living along the Mekong River’s 

shores; for instance, Antlions, Gryllidae, Carpenter 

bees, and Common Tuft-bearing Longhorn bee-

tles etc., seek a place to build their nest and 

territories. Although these insects do not reside in 

the Mekong River during the flood season, land, 

shores and sand beaches along the river emerging 

during the dry season are the critical places for 

their existence. 
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 ส�หร่�ยแม่น้ำ�โขง หรือ “ไก” จะเริ่มปร�กฏเป็นรูปร่�งเส้นส�ยสีเขียว พลิ้วไปต�มกระแส

น้ำ� ในร�วเดือนกุมภ�พันธ์ ซึ่งน้ำ�โขงมีคว�มใสและลดระดับลงจนแสงอ�ทิตย์ส่องลงไปพื้นท้องน้ำ�

ที่เป็นกรวด หิน เป็นสภ�วะที่เหม�ะสมต่อก�รเติบโต ส�หร่�ยแม่น้ำ�โขงเกิดขึ้นตลอดแนวลำ�น้ำ�

โขงและลำ�น้ำ�ส�ข� นับจ�กบริเวณส�มเหลี่ยมทองคำ� ผ่�นประเทศไทย สปป.ล�ว และภ�คเหนือ

ของกัมพูช�

 ไก ส�ม�รถเกิดได้ต�มก้อนหิน ที่มีก�รก่อสร้�งพนังกั้นตลิ่ง ไกเป็นอ�ห�รโดยตรงของปล�

กินพืช โดยเฉพ�ะในฤดูแล้งที่มีอ�ห�รธรรมช�ติอื่น ๆ สำ�หรับปล�ไม่ม�กนัก และชุมชนในภ�ค

เหนือของไทย และภ�คเหนือของ สปป.ล�ว ต่�งนำ�ไกม�ประกอบเป็นอ�ห�ร และแปรรูปข�ยเป็น

ร�ยได้สำ�คัญในช่วงเวล�นี้ 

 Mekong freshwater algae or “Kai” looks like green threads floating on the river. 

“Kai” can be found in February when the water is clear and its level reduces till the 

sun can shed the light on pebbles and rocks under the water. This is the great 

condition for them to thrive. “Kai” can grow in the Mekong River and its tributaries 

from the Golden Triangle to Thailand, Lao PDR and Northern Cambodia. 

  “Kai” appears on river rocks and becomes food for fish, especially in the dry 

season when there is not much food for them. Communities in northern Thailand 

and Lao PDR earn some income from harvesting and cooking “Kai” for sale. 
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 คว�มอุดมสมบูรณ์ของธ�ตุอ�ห�รในดินตลิ่งแม่น้ำ�โขง เป็นของขวัญจ�กธรรมช�ติ ที่

เกิดจ�กคว�มสัมพันธ์ที่สอดคล้องต้องกัน ทั้งตะกอนที่ม�กับน้ำ�ท่วมหล�กเป็นเวล�น�นใน

ฤดูฝน และเศษซ�กพืชที่ย่อยสล�ยในช่วงน้ำ�หล�ก เป็นอินทรียวัตถุให้แก่ดิน 

 ชุมชนแต่ละแห่งมีระบบก�รแบ่งที่ดินเพื่อปลูกพืช และมีคว�มหล�กหล�ยต่�งกัน

ไป เช่น มะเขือเทศ, ย�สูบ, ถั่วลิสง, พืชผัก และมันเพ� (หรือมันแกว) ทั้งเพื่อก�รบริโภคใน

ครอบครัวและเป็นร�ยได้ โดยทั่วไปจะเริ่มก�รเพ�ะปลูกในเดือนตุล�คมถึงธันว�คม และเก็บ

เกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนกุมภ�พันธ์ถึงมีน�คม 

 พื้นที่ตลิ่งริมน้ำ�โขง ยังเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์ใหญ่ เช่น วัว คว�ย โดยเฉพ�ะในแปลงเพ�ะ

ปลูกหลังก�รเก็บเกี่ยว  

 The soil fertility along the Mekong River bank seems to be a gift from 

nature. It is born from the perfect relations between sediments coming with 

floods in the rainy season and dead leaves decaying during the flood season. 

This becomes soil organic matter. 

 Each community has their own land use zoning system to grow varied kinds 

of plants such as tomatoes, tobaccos, peanuts, vegetables and yam-beans, for 

both their household use and source of income. The cultivation will start from 

October till December, and their fram products will be harvested in February 

and March. 

 Furthermore, after the harvest season, Mekong River banks are for animal 

husbandry such as cows and buffaloes.   

125124



127126



129128



131130



133132



135134



 “ปล�สร้อย ว่�ยขึ้นม�ไหว้พระธ�ตุพนม” เป็น

คำ�กล่�วของช�วประมง ในเขตจังหวัดอุบลร�ชธ�นี 

อำ�น�จเจริญ และมุกด�ห�ร ที่จับปล�สร้อยได้ในช่วงเดือน

มกร�คม ซึ่งกล�ยเป็นคว�มเชื่อในวิถีก�รประมงสืบทอด

ม�ช้�น�น

 ง�นนมัสก�รองค์พระธ�ตุพนม จัดขึ้นในเดือน

กุมภ�พันธ์ของทุกปี หรือในช่วงวันขึ้น 8 ค่ำ� เดือน 3 จนถึง

วันแรม 1 ค่ำ� เดือน 3 นับเป็นง�นบุญประเพณีที่สืบทอดม�

อย่�งย�วน�น

 ช�วบ้�นท่ีเขตพื้น ท่ี ติดแม่น้ำ�โขงของจังหวัด

นครพนม ต่�งว�งแผนก�รเพ�ะปลูกพืชผักต่�ง ๆ โดย

เฉพ�ะ มันเพ� (หรือ มันแกว), ดอกด�วเรือง เพื่อให้มีอ�ยุ

เก็บเกี่ยวตรงกับง�นนมัสก�รองค์พระธ�ตุพนมทุกปี 

 “Pla Soi” (Siamese mud carp) swim here to 

pay respect to Phra That Phanom Temple”, fish 

farmers in Ubon Ratchathani, Amnat Chaloern and 

Mookdaharn said. These farmers usually catch this 

kind of fish in January, which has become a long 

and glorious fishing tradition.  

 Phra That Phanom festival is will be held ev-

ery year in February, or from the eighth day of the 

waxing moon in the third month till the first day 

of the waning moon in the third month. This is a 

religious ceremony organized hand in hand. 

 Villagers living along the Mekong River in 

Nakhon Phanom plan to plant fruits and vegetables, 

particularly yam-beans and marigold flowers, to 

be harvested in the time of the Phra That Phanom 

festival.
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 พ้ืนท่ีท่ีอธิบ�ยและแสดงถึงคว�มสมบูรณ์ของ

แม่น้ำ�โขงและจะพ�ให้เร�รู้จักวิถีชีวิต “คนของแม่น้ำ�” ได้

เป็นอย่�งดีคือในครัวของพวกเข� ไม่เพียงปล�น�น�ส�ย

พันธุ์ที่ห�ได้ต�มฤดูก�ล ยังมีพืชพรรณ ผัก สมุนไพรผล

หม�กร�กไม้ อันเกิดขึ้นอยู่ในนิเวศอันอุดม ในมื้ออ�ห�ร

หนึ่งของช�วแม่น้ำ�โขง จึงเป็นสิ่งบ่งบอกแห่งที่, ฤดูก�ล 

และท่ีสำ�คัญคือเป็นพ้ืนท่ีแสดงออกของวิถีแห่งก�รปรุง 

ดัดแปลง ผสมผส�น วัตถุดิบจ�กแม่น้ำ�เหล่�นั้นให้กล�ย

เป็นรสช�ติอันถูกป�กของแต่ละท้องที่ 

 มีคำ�กล่�วว่� ในแม่น้ำ�โขง ห�กขยันห�ก็ไม่อด

ต�ย ด้วยคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ วัตถุดิบที่ได้ม�

จ�กทั้งน้ำ�และป่� จึงเพียงพอต่อก�รทำ�กินกันในครัวเรือน

ตลอดทั้งปี

 Kitchen are the sphere that can best describe 

the prosperity of the Mekong River, and allow us to 

learn folkways of the “people of the river”. Not only 

diverse species of fish appear in different seasons, but 

also vegetables, herbs, fruits and roots being born in 

this wonderful ecosystem. Each meal on the dining 

table in each Mekong family illustrates a particular 

place and season, and expresses how they cook, 

adapt, and mix these ingredients, becoming different 

tastes in different localities.

 It is said that people living along the Mekong 

River can survive if they are hard-working enough 

to find food. Due to its biodiversity, villagers can 

seek ingredients from rivers and forests to make a 

living all year round.
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__________ผลัดเปลี่ยนฤดกู�ล_______1__________1_____Transition__________-_
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 เมล็ดพันธ์ุแรกเร่ิมถูกฝังลงดินช่วงรอยต่อฤดูก�ลท่ี

น้ำ�โขงเพ่ิงลดระดับลงม� ดินท่ีฉ่ำ�น้ำ�และสีเข้มด้วยตะกอน

แร่ธ�ตุ เป็นสัญญ�นดีว่�ฤดูแล้งน้ีพืชผลคงสมบูรณ์

 The first seeds were planted during the 

season when the Mekong River had just receded. 

The soil is succulent and rich in minerals. It’s a 

good sign that the crops will be perfect this season.
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 ก�รผลัดเปลี่ยนฤดูก�ล เป็นรอยต่อของคว�ม

สัมพันธ์ของสรรพสิ่งท้ังท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิตในระบบ

นิเวศลุ่มน้ำ�โขง เพื่อให้วัฏจักรวงจรของสิ่งมีชีวิตต่�ง ๆ 

ส�ม�รถดำ�เนินต่อไปได้อย่�งมีสมดุล และนำ�ม�ซึ่งคว�ม

อุดมสมบูรณ์ของส�ยน้ำ� ที่ชุมชนในลุ่มน้ำ�โขงได้พึ่งพ�

อ�ศัยม�หล�ยชั่วอ�ยุคน 

 ก�รเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำ�และปริม�ณตะกอน 

คือ สัญญ�ณหลักของรอยต่อก�รผลัดเปลี่ยนฤดูก�ล บ่ง

บอกให้สิ่งมีชีวิตต่�ง ๆ ในลุ่มน้ำ�โขง เตรียมตัวเปลี่ยน

ผ่�นจ�กสถ�นะหนึ่งไปอีกสถ�นะหนึ่งอย่�งสอดคล้อง

 The seasonal transition balances the life cycle 

of living and nonliving things in the Mekong eco-

system, and brings the wealthiness of nature to 

Mekong communities whose livelihood has been 

dependent on the rivers for many  generations.

 The shift in the water level and the amount 

of its sediments is the sign of the seasonal transition 

informing creatures in the Mekong to prepare for 

the upcoming stage of their life cycle accordingly. 
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______________.ในคว�มทรงจำ�________1____1__________In_Memorable________-_
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  “ในคว�มทรงจำ�” พ�ย้อนกลับไปยังวันว�นของ

แม่น้ำ�โขง โดยเฉพ�ะพื้นที่ก่อสร้�งและพื้นที่ใกล้เคียงกับ

เขื่อนไซยะบุรีทั้งต้นน้ำ�และท้�ยน้ำ� คว�มทรงจำ�นี้ไม่ได้

ถูกถือครองแต่เพียงผู้เก็บภ�พไว้ แต่เป็นคว�มทรงจำ�ร่วม

ของผู้คนที่เคยอยู่ท่�มกล�งวันว�นที่ยังมีเก�ะแก่งสลับซับ

ซ้อน เนินทร�ยกล�งแม่น้ำ�ยังเนียนละเอียด มีกอพลับพลึง

ธ�รแม่น้ำ�โขง นกอุ้มบ�ตร ส�ยแร่ทอง ส�หร่�ยแม่น้ำ�โขง 

ปล� สัตว์์น้ำ� พืชไม้น้ำ�ต�มแก่งหิน ป่�ไม้ริมฝั่ง บ้�นเรือน

และคว�มเป็นอยู่สงบสุขของครอบครัวและชุมชน ร้�นค้�

ริมน้ำ� ส�ยน้ำ�ใหญ่ต่อเชื่อมส�ยน้ำ�เล็ก ๆน้ำ�สะอ�ดไว้ดื่ม

ไว้ใช้ สถ�นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชน เช่น เจ้�พ่อผ�

แดง คว�มทรงจำ�ร่วมที่เคยเกิดขึ้นจริงและซึบซ�บอยู่ใน

วิถีชีวิต สร้�งตัวตนของผู้คนให้แตกต่�ง หล�กหล�ย

 ภ�พจ�กวันว�นท่ียืนยันคว�มคึกคักของสรรพ

ชีวิตที่อยู่ร่วมกันอย่�งสมดุล และจะยังคงดำ�เนินม�จนถึง

วันนี้ ผ่�นก�รคัดสรร เรียนรู้ ปรับสมดุลซึ่งกันและกัน 

อย่�งค่อยเป็นค่อยไปต�มวิถีของธรรมช�ติ และจะดำ�เนิน

อยู่ต่อไปห�กไม่ถูกกลบฝังและจมอยู่ใต้อ่�งเก็บน้ำ�เข่ือน

ไซยะบุรีเช่นที่กำ�ลังเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้

 “Memories of the Mekong” take us to the 
past, especially to the construction sites upstream 
and downstream of the Xayaburi dam. The pho-
tographer is not the sole holder of these memories; 
all those who once lived in this landscape hold 
these memories collectively. All those who once 
lived amidst rocky rapids, fine sand beaches, 
the Mekong River crinum lily, white wagtails, allu-
vial gold, “Kai”, fish, aquatic animals and plants 
and the riverside forests, houses and shops. These 
communities lived peacefully, and were able to 
access clean water from the rivers. There were 
also spiritual places for communities such as the 
Chao Pho Pha Daeng Shrine. These collective 
memories engrained in the people’s ways of lives 
and became a part of who they are.
 These are the liveliness of all the lives living 
harmoniously. These communities and their ecosys-
tems would continue to exist through natural selection 
and the adaptation to nature if the Xayaburi dam 
had not been built in this area.
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 แสงสุดท้�ยของวันหมดลงเม่ืออ�ทิตย์ลับเหล่ียม

เข� คว�มมืดที่ปกคลุมเปิดท�งให้อีกหล�ยชีวิตที่ซ่อนตัว

ย�มแดดจ้�ได้เริ่มต้นวันในวิถีของตัวเองจนกว่�วันใหม่

จะม�ถึง 

 ก�รโอบรับและถ่อมตัวต่อธรรมช�ติของสรรพชีวิตใน

แม่น้ำ�โขงจึงไม่ใช่คว�มล้�หลัง แต่เป็นวิถีท่ีช่วยประคองและ

สอดประส�นกันและกันให้วัฏจักรชีวิตหมุนไปอย่�งย่ังยืน

 คร้ังหน่ึงชะต�กรรมของแม่น้ำ�โขงได้เปล่ียนไปแบบ

พลิกฝ่�มือเม่ือเร่ิมต้นเช้�วันใหม่ คว�มเปล่ียนแปลงท่ีไม่

รีรอจะถ�งทำ�ล�ยคว�มสมดุลน้ันด้วยนิย�มคว�มย่ังยืน

แบบใหม่

 เม่ือแสงสุดท้�ยของวันใกล้หมดลงอีกคร้ัง เร�หวังว่�

เช้�วันรุ่งข้ึน สักวันหน่ึง ดวงอ�ทิตย์จะส�ดแสงให้เห็นส�ยน้ำ�

โขงท่ีไหลหล�กอย่่�งอิสระ ไร้ส่ิงกีดก้ัน เปิดท�งให้ทุกชีวิต

ได้เยียวย� ถือกำ�เนิดใหม่ และดำ�เนินไปต�มครรลองของ

ธรรมช�ติอันแตกต่�งหล�กหล�ยอีกคร้ัง ในเร็ววัน

 The last light of the day fades as the sun sets 

behind the hills. Darkness allows other living things 

hidden from the bright hot sun during the day to 

start their daily lives till the sun rises again.  

 Embracing and being humble to all lives 

nourished by the Mekong River are not uncivilized 

acts. These are the ways each lives supports and 

entangles one another towards sustainability.

 And then one night, the fate of the Mekong 

lives changed overnight. An impetuous change 

that came with a new definition of sustainability 

would destroy the existing balance.

 As the last light of the day fades away 

again, we wish there will be a new dawn, when 

the sun would shed light on a free flowing river. 

Without barriers. With all lives healed, revitalized 

and dwelling in diverse nature soon.
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cover  Mekong River at Luang Prabang, LAO PDR., March 2012.    Montree  

10  Kan-Song Yai,  Chanuman, Amnat Charoen, October 2021   Montree

12  Kan-Song Yai,  Chanuman, Amnat Charoen, Febuary 2021   Chanang

14  Ban Song Kon, Pho Sai, Ubon Ratchathani, October 2021    Montree

16  Ban Song Kon, Pho Sai, Ubon Ratchathani, October 2021    Montree

18  Savannakhet Province, Laos, October 2020      Montree

21  Savannakhet Province, Laos, October 2020      Montree

22  Sipandon, Champasak, Laos, May 2007      Montree

23  Ban Sam Phong, Si Songkhram, Nakhon Phanom, July 2020   Montree

24  Ban Khok San Tha, Chanuman, Amnat Charoen, October 2021   Montree

25  Ban A-Hong, Mueang Bueng Kan, Bueng Kan, July 2015    Montree

26  Bung Kla, Bueng Kan, September 2014      Montree
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27  Bung Kla, Bueng Kan, September 2014      Montree

28  Ban Na Sai, Na Tan, Ubon Ratchathani, June 2011    Montree

31  Li Phi falls, iChampasak, Laos, October 2008     Montree

32  Li Phi falls, iChampasak, Laos, October 2008     Montree

32  Huy-A wetland, Ban Si Wern Chai, Nakhon Phanom, September 2011  Montree

34  Mekong River, Phnom Penh, Cambodia, September 2004    Montree

36  Cai Rang Floating Market, Can Tho, Vietnam, Febuary 2010   Montree

38  Chiang Khan, Loei, October 2016       Montree

39  Wat Amphawan,  Tha Bo, Nong Khai, October 2021    Preecha Srisuwan

40  Upstream From Xayaburi Dam Site, Sainyabuli, Laos, March 2012   Montree

42  Koh Preah, Stung Treng, Cambodia, January  2005    Montree

44  Ban Samrong, Pho Sai, Ubon Ratchathani, Febuary 2016    Montree

46-47  fish mouth traces,  Ban Samrong, Pho Sai, Ubon Ratchathani, Febuary 2016 Montree

48-49  Kan-Song Yai,  Chanuman, Amnat Charoen, Febuary 2021   Chanang

50  Kaeng Khut Khu, Ban Noi, Chiang Khan, Loei, May 2010    Montree

52-53  Kaeng Khut Khu, Ban Noi, Chiang Khan, Loei, May 2010    Montree

54  Keng Fah, Ban Had Bia, Pak Chom, Loei, December 2020    Chanang

56  prawn trap, Ban Had Bia, Pak Chom, Loei, October 2019    Montree

57  prawn trap, Nhong pla buek, Ban Muang, Nong Khai, October 2021  Montree

58  prawn trap, Ban Had Bia, Pak Chom, Loei, December 2020   Montree

59  Pong Kham, Wan Yai, Mukdahan, Febuary 2015     Montree

__---------------------____Contents___----------------------------___
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60-61   Ban Tai, Na Kang, Pak Khat, Bueng Kan, May 2019    Chanang

62  Ban Samrong, Pho Sai, Ubon Ratchathani,   November 2019   Chanang

63  Pong Kham, Wan Yai, Mukdahan, Febuary 2015     Montree

64 left  Ban Samrong, Pho Sai, Ubon Ratchathani, Febuary 2016    Montree

64 right Kaeng Kabao, Pong Kham, Wan Yai, Mukdahan, Febuary 2015   Montree

65  Kan-Song Yai,  Chanuman, Amnat Charoen, Febuary 2021   Montree

66 left  Pong Kham, Wan Yai, Mukdahan, Febuary 2015     Montree

67  Ban Song Kon, Pho Sai, Ubon Ratchathani, May 2011    Montree

68-69  Kaeng Kabao, Pong Kham, Wan Yai, Mukdahan, Febuary 2015   Montree

70  fresh market, Stung Treng, Cambodia, Febuary 2015    Montree

71  fresh market, Stung Treng, Cambodia, May 2015     Montree

72  Tonle Sap, Siem Reap, Cambodia, December 2016    Chanang

73  Sangkae river estuary, Battambong, Cambodia, December 2016  Chanang

74-75  Koh Chivang Commune, Battambang, Cambodia, December 2016   Chanang

76  Ban Samrong, Pho Sai, Ubon Ratchathani, Febuary 2016    Montree

78  Kaeng Chan, Had Khamphi, Pak Chom, Loei, May 2010     Montree

80  Ban Muang, Sangkhom, Nong Khai, March 2021      Montree

82  willow-leaved water croton, Khok Phai, Pak Chom, Loei, March 2021  Montree

83  willow-leaved water croton, Ban Samrong, Ubon Ratchathani, Febuary 2021 Montree

84  Ban Khok Phai , Pak Chom, Loe, March 2021      Montree

84  Ban Khok Phai , Pak Chom, Loe, December 2020     Montree
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85  Ban Khok Phai , Pak Chom, Loe, December 2010     Montree

86-87  Nhong pla buek, Ban Muang, Nong Khai, March 2021    Montree

88  Wah Nam & Crinum lily, Nhong pla buek, Nong Khai, March 2021  Montree 

89  Kaeng Pha Dai, Wiang Kaen, Chiang Rai, Febuary 2021     Montree

89  Nhong pla buek, Ban Muang, Nong Khai, Febuary 2021    Chanang

90  Nhong pla buek, Ban Muang, Nong Khai, March 2021    Montree

91 left   Sam Phan Bok, Ban Pong Pao, Lao Ngam, Ubon Ratchathan, March 2021 Montree 

91 right Nhong pla buek, Ban Muang, Nong Khai, March 2021    Montree

92  Kaeng Chan, Had Khamphi, Pak Chom, Loei, March 2021   Montree

  Ban Song Kon, Pho Sai, Ubon Ratchathani, October 2021    Montree

  Ban Sam Phong, Si Songkhram, Nakhon Phanom, September 2021   Montree

  Srepok river, Lumphat, Ratanakiri, Cambodia, November 2013    Montree  

  Chiang Khong, Chiang Rai, Febuary 2021       Chanang

  Ban Pak Chom, Pak Chom, Loei, October 2021      Montree

  Ban Song Kon, Pho Sai, Ubon Ratchathani, October 2021    Chanang 

  Nhong pla buek, Ban Muang, Nong Khai, December 2020    Chanang

93  Ban Song Kon, Pho Sai, Ubon Ratchathani, October 2021    Chanang 

  Nhong pla buek, Ban Muang, Nong Khai, October 2021    Chanang

  Nhong pla buek, Ban Muang, Nong Khai, October 2021    Chanang  

  Nhong pla buek, Ban Muang, Nong Khai, October 2021    Chanang  

  Nhong pla buek, Ban Muang, Nong Khai, March 2021    Montree 
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93  Ban Sam Phong, Si Songkhram, Nakhon Phanom, September 2021  Montree  

  Ban Song Kon, Pho Sai, Ubon Ratchathani, October 2021    Montree  

  Ban Don Daeng Si Songkhram, Nakhon Phanom, September 2021  Montree

  Ban Sam Phong, Si Songkhram, Nakhon Phanom, September 2021  Montree

94  shingle beach, Sainyabuli, Laos, Febuary 2008     Montree

95  Sand beache Ban Muang, Nong Khai, May 2019     Chanang

96  Ban Na Hin-Ngon, Na Tan, Ubon Ratchathani, March 2012    Montree  

  Ban Khok Phai , Pak Chom, Loei, March 2021      Montree

96  Ban Khok Phai , Pak Chom, Loei, March 2021      Montree  

  Ban Khok Phai , Pak Chom, Loei, March 2021      Montree

97 left  Khon Pi Long, Chiang Khong, Chiang Rai, March 2005     Montree

97 right Ban Khok Phai , Pak Chom, Loei, March 2021      Montree

98  River lapwing, Ban Pha-Chan, Pho Sai, Ubon Ratchathani, Febuary 2016 Montree

99  Small pratincole, Ban Khok Phai, Pak Chom, Loei, March 2021    Montree

100  Small pratincole, Ban Khok Phai, Pak Chom, Loei, March 2021    Montree

101  Brahminy kite, Ban Samrong, Pho Sai, Ubon Ratchathani, Febuary 2021  Montree 

102  Wire-tailed swallow, Kan-Song Yai,  Chanuman, Amnat Charoen, October 2021 Montree

103  Wire-tailed swallow, Kan-Song Yai,  Chanuman, Amnat Charoen, October 2021 Montree

104  Streak-eared Bulbul, Pak Chom, Loei, October 2021    Montree

  Common Iora, Ban Tad Serm, Sangkhom, Nong Khai, October 2021  Montree

  Eastern Blue Rock-thrush, Huai Phichai, Pak Chom, Loei, October 2021  Montree
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104  Pied bush chat, Ban Had Bia, Pak Chom, Loei, October 2021    Montree

106  Chinese Wagtail Keng Fah, Ban Had Bia, Pak Chom, Loei, October 2021  Montree

107  Indian Spot-billed Duck, Chiang Khong, Chiang Rai, Febuary 2021  Montree

108  Little Egret, Si Kai, Mueang Nong Khai, Nong Khai, January 2014    Montree

110   Barn Swallow, Had Krai, Chiang Khong, Chiang Rai, Febuary 2021  Montree

112  Carpenter bees, Ban Khok Phai, Pak Chom, Loei, March 2021   Montree

113   Antlion, Ban Khok Phai, Pak Chom, Loei, December 2021    Montree

114  Cricket, Ban Na Hin-Ngon, Ubon Ratchathani, December 2012   Montree

115  Common Tuft-bearing Longhorn beetle, Nakhon Phanom, July 2020  Chanang

117-119 Ban Had Krai, Chiang Khong, Chiang Rai, Febuary 2021    Chanang

120-121 Ban Hua Wiang, Chiang Khong, Chiang Rai, Febuary 2021   Chanang

122, 123 Keng Fah, Ban Had Bia, Pak Chom, Loei, October 2021    Montree

124  Phra Klang Thung, That Phanom, Nakhon Phanom, November 2012   Montree

126, 127 Kongnang, Nongkhai , Febuary 2014       Montree

128, 129 Kongnang, Nongkhai , Febuary 2014       Montree

130  Ban Song Kon, Pho Sai, Ubon Ratchathani, January 2009    Montree

131  Chiang Saen, Chiang Rai, April 2010      Montree

132  Phra Klang Thung, That Phanom, Nakhon Phanom, December 2013  Montree

133  Phra Klang Thung, That Phanom, Nakhon Phanom, Febuary 2012  Montree

134-135 Phra Klang Thung, That Phanom, Nakhon Phanom, Febuary 2012  Montree

136  That Phanom, Nakhon Phanom, Febuary 2012     Montree
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139  Ban Samrong, Pho Sai, Ubon Ratchathani, October 2020     Chanang

140-141 Ban Samrong, Pho Sai, Ubon Ratchathani, November 2019   Chanang

142  Ban Samrong, Pho Sai, Ubon Ratchathani, June 2011    Montree

144-147 Ban Pha Chan, Pho Sai, Ubon Ratchathani, June 2011    Montree

148  Chiang Khan, Loei, December 2011       Montree

150-151 Chiang Khan, Loei, December 2011       Montree

152-153 Koh Preah, Stung Treng, Cambodia, May 2010     Montree

154  Ban Na Hin-Ngon, Ubon Ratchathani, May 2011      Montree

156-158 Upstream From Xayaburi Dam Site, Luang Prabang, Laos, March 2012  Montree 

159  White wagtail, Upstream From Xayaburi Dam Site, Luang Prabang, Laos, March 2012 Montree  

160  Downstream From Xayaburi Dam Site, Sainyabuli, Laos, Febuary 2008  Montree

162  Xayaburi dam site, Sainyabuli, Laos, Febuary 2008     Montree

163-165 Downstream From Xayaburi Dam Site, Sainyabuli, Laos, Febuary 2008  Montree

166-168 Upstream From Xayaburi Dam Site, Sainyabuli, Laos, March 2012   Montree

169  Downstream From Xayaburi Dam Site, Sainyabuli, Laos, Febuary 2008  Montree

170-173 Upstream From Xayaburi Dam Site, Luang Prabang, Laos, March 2012  Montree 

174-177 Ban Pakneun, Xayaburi dam site, Sainyabuli, Laos, March 2012    Montree

178  Upstream From Xayaburi Dam Site, Luang Prabang, Laos, March 2012  Montree 

179  Downstream From Xayaburi Dam Site, Sainyabuli, Laos, Febuary 2008  Montree

180  Chao Pho Pha Daeng Shrine, Xayaburi dam site, March 2012    Montree

181  Wat Ban Pakneun, Xayaburi dam site, Sainyabuli, Laos, March 2012   Montree
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182-183 Upstream From Xayaburi Dam Site, Luang Prabang, Laos, Febuary 2008  Montree 

184-185 Hou Sahong, Si Phan Don, Champasak, Laos, July 2007    Montree

186  Upstream From Xayaburi Dam Site, Luang Prabang, Laos, March 2012  Montree 

188  Ban Pakneun, Xayaburi dam site, Sainyabuli, Laos, March 2012    Montree

189  Downstream From Xayaburi Dam Site, Sainyabuli, Laos, Febuary 2008  Montree

190  Upstream From Xayaburi Dam Site, Luang Prabang, Laos, March 2012  Montree 

191  Kaeng Lhuang, Xayaburi dam site, Febuary 2008     Montree

192  Upstream From Xayaburi Dam Site, Luang Prabang, Laos, March 2012  Montree 

193  Upstream From Xayaburi Dam Site, Luang Prabang, Laos, March 2012  Montree 

194-196 Upstream From Xayaburi Dam Site, Sainyabuli, Laos, March 2012   Montree
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